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BÁO CÁO 

CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 

 

 Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty 

CP công trình Hàng Không. 

Ban kiểm soát Báo cáo Đại hội Hội đồng Cổ đông(ĐHĐCĐ) thường niên về kết quả hoạt 

động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 

PHẦN I : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

A/ Đánh giá chung kết quả hoạt động của năm 2020: 

1/ Tổ chức bộ máy :Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020-2021 có 03 thành viên  gồm:  

1. Nguyễn Thị Dư                               - Trưởng ban  

2. Phạm Thị Thanh Loan                    - Thành viên 

3. Đỗ Hương Ly                                  - Thành viên 

2/Nội dung  kết quả hoạt động: 

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ và quy chế: 

-Tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên 

-Lâp kế hoạch hoạt động gửi cho HĐQT và BGĐ để thực  hiện. 

- Triển khai giám sát thực hiện theo nghị quyết HĐQT và Ban giám đốc: kết quả  hoạt 

động kinh doanh, Bán đấu giá TSCĐ và chuyển nhượng vốn góp của công ty. 

-Tham gia các cuộc họp HĐQT: báo cáo kết quả kinh doanh  và phương hướng tổ chức 

hoạt động kinh doanh năm 2020. 

- Thẩm định báo cáo riêng 6 tháng đầu năm 2020, báo cáo tài chính , báo cáo kiểm toán 

năm 2020. 

-Tư vấn cho phòng kế toán về việc điều chỉnh kê khai thuế thiếu sót và hạch toán theo 

Luật kế toán ban hành.  

 



3/ Báo cáo kết quả giám sát: 

a, Kết quả giám sát tình hình hoat động của công ty: 

Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020. 

+ Kết quả kinh doanh:    Doanh thu  :  25.945.764.151  đ ồng đ ạt  35 % / kế hoạch 

                                        Lợi nhuận trước thu ế : 3.682.454.161 đ ồng    281%/  kế hoạch 

+ Phân chia cổ tức năm 2019: còn 19 cổ đông chưa nhận cổ tức. 

+ Bán đấu giá tài sản cố định và chuyển nhượng vốn góp của công ty theo đúng trình tự 

và đúng thời gian như Nghị quyết đã đề ra. 

+ Kế hoạch thực hiện lựa chọn phương án cở sở và nhà thầu tư vân lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công cho dự án Tòa Nhà trụ sở văn phòng AVICON,  

 Kết quả đã lựa chọn 1/ 4 nhà thầu: dự kiến thực hiện nhà thầu: Cty CP kiến trức Tây Hồ 

b, Giám sát hoạt động của HĐQT:  

-Tổ chức các cuộc họp định kỳ thành phần tham dự đầy đủ; điều hành các cuộc họp tập 

trung vào các nội dung: kế hoạch thực hiện kinh doanh, bán đấu giá tài sản, lạp phương 

án xử lý nợ quá hạn không có hkhar năng thu hồi, lựa chọn các nhà thầu đư vấn lập báo 

cáo nghiên cứu khả thi và thết kế bản vẽ thi công dự án Tòa Nhà trụ sỏ văn phòng 

AVICON. 

- Tổ chức thành công các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 100% cổ đông tham dự biểu 

quyết tán thành.    

  - Hoạt động tuân thủ NGhị Quyết, Điều lệ , quy chế, đảm nhiệm tốt vai trò với tư cách 

là người đại diện vốn, luôn đảm bảo lợi ích của công ty.    

c/ Hoạt động của BGĐ: 

Triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và kế hoạch kinh 

doanh năm 2020. 

Điều hành các cuộc họp nghiêm túc, nắng nghe và ý kiến đề xuất các vấn đề còn tồn tại 

chưa giải quyết, đưa ra giải pháp khắc phục tuân thủ quy định của pháp luật. 

Do dịch bệnh covid  có ảnh hưởng đến nền kinh kế toàn cầu nói chung và của công ty nói 

riêng có nhiều khó khăn, cho nên viêc thực hiện dự án triển khai chậm lại so với kế hoạch 

đề ra.   

d, Kết quả giám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ  thường niên năm 2020: 

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh theo Nghị Quyết. 

- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2020: : 26.527.685.865 đồng 

- Quỹ đầu tư phát triển 31/12/2020: 2.633.641.577 đồng 



- Lợi nhuận trước thuế chưa phân phối 31/12/2020: 8.005.598.962 đ 

 

e, Kết quả thẩm định báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh 2020. 

- Về việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính năm 2020 được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

Báo cáo được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị nằm 

trong danh sách được thông qua tại cuộc họp ĐĐĐ năm 2020, báo cáo được chấp nhận 

toàn phần và có ý kiến phản ánh trung thực và hợp lý theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

- Kết thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 

- Kết quả hinh doanh tại thời điểm 31/12/2020:                             đơn vị tính: đồng 

TT CHỈ TIÊU  NĂM 2020   NĂM 2019  TỶ LỆ % 

1 Doanh thu 

       

25,945,764,151  

       

74,630,322,752  35% 

2 Giá vốn 

       

18,843,205,140  

       

59,125,025,291  32% 

3 Lợi nhuận gộp về bán hàng 

         

7,102,559,011  

       

15,505,297,461  46% 

4 Lợi nhuận từ HĐKD 

         

1,341,547,799  

         

1,194,770,490  112% 

5 Lợi nhuận khác 

         

2,340,906,362  

            

114,398,193  2046% 

6 

Tổng lợi nhuận kế toán trước 

thuế 

         

3,682,454,161  

         

1,309,168,683  281% 

7 Lợi nhận sau thuế TNDN 

         

3,166,858,562  

         

1,017,170,724  311% 

 

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 

Trên cơ sở chức năng nhiệm vị của BKS được quiy định tại Điều lệ của Công ty , 

căn cứ vào kế hoạch thực hiện năm 2021, BKS xác định trọng tâm công tác như 

sau: 

1/ Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ trong việc quản trị 

và điều hành của thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ năm 2021. 

4/ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021. 

5/ Các công việc khác theo yêu cầu của cổ đông , HĐQT. 

 

PHẦN III: KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

  Để giải quyết các tồn tại từ các năm về trước, BKS có một số kiến nghị đối 

với HĐQT, BGĐ như sau: 

1/ Triển khai giải quyết các trường hợp nợ khó đòi từ các năm trước không rõ đối 

tượng, không có khả năng chi trả. 

2/ Lập hồ sơ của các tổ chức cá nhân nợ đọng theo đúng trình  để có đủ căn cứ xử 

lý theo Luật quy định. 



Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021.  

Ban kiểm soát xin trân thành cảm ơn HĐQT và BGĐ công ty đã tạo điều kiện để 

Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.   

Kính trình! 

               

 

 TM/BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

NGUYỄN THỊ DƯ 

 

 

 

 

 


